
Minnesanteckningar vid Ekengruppens möte den 5 /2 2018 

 

Närvarande: 

PRO:  

Bo Sevborn, Ingvar Adolfsson, Helen Karlsson, Doris Hast, Gösta Linder 

SPF: 

Lena Engström, Gunilla Pålsson, Lars Karlsson, Astrid Nilsson, Alf Bergman 

SPF:s ordförande Ingrid Johansson var inbjuden till mötet 

1. Bo Sevborn öppnade mötet och hälsade alla välkomna 

2. Föredragningslistan godkändes  

3. Minnesanteckningarna från förra mötet godkändes 

4. Lena redogjorde för Ekens ekonomi och den var stabil 

5. Uppföljning av program: 

19 januari kunde inte Ilco Corkovits komma så istället tillfrågades  Maria Wiell och Staffan 

Arvegård, som berättade om sin bok ”Ögonblick” 

2 februari kunde inte Anna De Wolf komma så istället kom Ebbe och Väinö Björklund och 

spelade och sjöng, vilket blev mycket uppskattat 

6. Kommande program: 

a. På pubaftonen den 2/3 kommer Bosse, Helen, Doris, Lasse och Alf att jobba. Övrig 

personal som lovat ställa upp ska kontaktas. 

Lena köper in: 

8 burkar gulaschsoppa 

150 bröd 

3 liter turkisk yoghurt 

cider 

smör 

ost 

mandariner på burk 

Doris och Helen gör bakelser på rulltårta 

b. Paneldebatten 9/2 

Ingrid har haft kontakt med politikerna och lagt upp schemat för debatten 

Lena köper tulpaner till politikerna och moderatorn 

c. Medborgardialog om trygghet 

Kommun och polis har tagit fram en enkät om hur kommuninnevånarna känner om 

trygghet och rädsla i samhället, Enkäten finns på kommunens hemsida och ska vara 

inne senast den 28/2. Ingrid föreslog att vi ska dra ut den och dela ut den till de som 

inte har internet. Gunilla länkar enkäten till vår FB sida 

7. Övriga frågor 

a. Önskemål om en skylt med ”enkelriktat” vid trädstubben jämte den nya parkeringen 

b. Ny ramp ska ordnas vid entrén 



c. Mbla.Bostad var på Eken den 15 januari och träffade representanter från PRO och 

SPF. Jonas Everbrant påpekade att det inte finns budgeterat några pengar för 

underhåll av Eken. .Vi behöver eska pengar från kommunen. 

Det var inga problem för oss att koppla in en diskmaskin på Eken 

d. Vi ska kolla med skolchefen Idemark om det är något som skolan ska ha i lokalerna 

jämte stolförrådet, så vi ev. kan få tillträde till dessa lokaler 

e. Diskussion om vilka som ska hjälpa till att ställa fram och plocka bort stolar vid 

evenemangen på Eken. Det beslutades att det ska göras en lista som ska sitta bredvid 

Hjälplistan i köket där man kan skriva upp sig.  

8. Bo Sevborn tackade de närvarande och avslutade mötet 

 

                                                                                                      // Gunilla Pålsson 

 

 


